
Statutární město Ostrava 
primátor 
 

 
1/6   

Pozvánka 

                                                                                                                               Ostrava 11. 09. 2020 

Pozvánka  
na 70. schůzi rady města  
konanou dne 15.09.2020 

Místo jednání:         zasedací síň rady města, dv. č. 206 Radnice města Ostravy 

Začátek jednání:     09:30 hodin 

 

Seznam materiálů: 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_M 0 Schválení programu 70. schůze rady města konané 

dne 15.09.2020 

Ing. Tomáš Macura, MBA, 

primátor 

RM_M 1 Návrhy dodatků zřizovacích listin 20 

příspěvkových organizací zřízených 

zastupitelstvem města Ostravy - hygienické 

stojany dávkovače desinfekce 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 2 Návrh na souhlas s umístěním vedení NN                    

a komunikační sítě, uzavření smluv o budoucí 

smlouvě o zřízení věcného břemene-služebností           

a návrh na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o 

budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, pro 

ČEZ Distribuce, a.s., OVANET a.s., PODA a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 3 Návrh na uzavření Smlouvy o vypořádání závazků Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 4 Návrh na záměr města směnit nemovité věci            

v k. ú. Svinov a návrh na záměr města prodat 

nemovitou věc v k.ú. Slezská Ostrava,                

vše obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 5 Návrh na vydání předchozího souhlasu s prodejem 

nemovitého majetku pro městský obvod Slezská 

Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 6 Návrh na uzavření "Smlouvy o zřízení 

služebnosti" a "Smlouvy o zřízení věcného 

břemene - služebnosti při zřizování připojení        

k účelové komunikaci dálnice č. 22MP00306/19" 

v souvislosti se stavbou "Cyklistická trasa E 

Hrušov - Vrbice" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 
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RM_M 7 Návrh na uzavření "Smluv o zřízení služebností"  

v souvislosti se stavbou "Areál Zábřeh - energie, 

rekonstrukce venkovního osvětlení II. etapa" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 8 Návrh na uzavření "Smlouvy o nájmu pozemku"  

v souvislosti se stavbou "Cyklistická trasa U -        

U Výtopny, Pavlovova" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 9 Návrh na předání vodohospodářských staveb           

do nájmu spol. Ostravské vodárny a kanalizace 

a.s. a záměr pronájmu 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 10 Návrh na poskytnutí účelového příspěvku 

Národnímu divadlu moravskoslezskému, p.o.,          

na částečné krytí nákladů na projekt „Pamětní 

deska Josefa Kobra“ 

Nekvasil Jiří, ředitel Národního 

divadla moravskoslezského, 

příspěvkové organizace 

RM_M 11 Zpráva ze zahraniční pracovní cesty                   

Ing. Vladimíra Cigánka, náměstka primátora,           

na Slovensko (Bratislava) dne 02.09.2020 

Ing. Vladimír Cigánek, 

náměstek primátora 

RM_M 12 Návrh na zrušení usnesení Rady města Ostravy          

č. 912/16 ze dne 27.03.2007 a 6273/84 ze dne 

13.1.2009 

Ing. Miroslav Plaček, ředitel 

Městské policie Ostrava 

RM_M 13 Návrh na souhlas s umístěním stavby a uzavření 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

v pozemku ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy pro PODA a.s. 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 14 Schválení vystavení objednávky na nákup 

ochranných pomůcek - nitrilových rukavic 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 15 Návrh na schválení objednávky - nákup 

ochranných oděvů 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 16 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci a úhradě 

nákladů na realizaci díla "Památník obětem střelby 

v Poliklinice Fakultní nemocnice v Ostravě dne 

10. prosince 2019" 

Mgr. Bc. Michal Bayer, 

vedoucí odboru kancelář 

primátora 

RM_M 17 Žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace          

z rozpočtu statutárního města Ostravy ze strany 

Základní umělecké školy Eduarda Marhuly, 

Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, 

příspěvkové organizace 

 

 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 
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RM_M 18 Přijetí dotace pro projektu "Vstup do Zoo Ostrava 

zdarma" 

Ing. Tomáš Hanzelka, zástupce 

ředitele Zoologické zahrady a 

botanického parku Ostrava, 

příspěvkové organizace 

RM_M 19 Rekonstrukce veřejného osvětlení oblast Slívova - 

návrh dodatku č. 1 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_M 20 Návrh na souhlas s udělením plných mocí                  

k dohodě č. 970/PR/NJ/2016 a č. 971/PR/NJ/2016 

pro Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 

státní příspěvkovou organizací na souhlas                  

s navrženými úpravami a přeložkami stavebních 

objektů ve vlastnictví statutárního města Ostravy  

v k. ú. Mošnov, obec Mošnov 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 21 Návrh na souhlasy ke stavbám na pozemcích           

v katastrálním území obce Ostrava, jako vlastníka 

sousedních nemovitostí 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 22 Udělení předchozího souhlasu s nabytím darů      

do vlastnictví právnické osoby Městská nemocnice 

Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, 

se sídlem Nemocniční 898/20a, 728 80 Ostrava - 

Moravská Ostrava 

MUDr. Petr Uhlig, ředitel 

Městské nemocnice Ostrava, 

příspěvkové organizace 

RM_M 23 Žádost městského obvodu Slezská Ostrava                  

o poskytnutí finančních prostředků na realizaci 

adaptačních opatření v rámci projektu „Parčík 

Brigádnická“ a městského obvodu Ostrava-Jih           

o poskytnutí finančních prostředků na realizaci 

adaptačních opatření v rámci revitalizace 

veřejných prostranství na území městského 

obvodu 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 24 Návrh na uzavření nájemní smlouvy  

v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

RM_M 25 Poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu 

statutárního města Ostravy společnosti  

Dům seniorů v Krásném Poli s.r.o. a návratné 

finanční výpomoci městskému obvodu Krásné 

Pole 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 26 Stanovisko k žádosti o zápis do školského rejstříku 

Mateřské školy BabySamien Little school, z.ú.,  

se sídlem Bohumínská 37/158, 712 00 Ostrava - 

Muglinov, IČ: 04040252 

 

 

Ing. Sylva Sládečková, vedoucí 

odboru školství a sportu 
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RM_M 27 Návrh na uzavření Dodatku č.1 k Memorandu  

o spolupráci na rozvoji vodíkových technologií  

v dopravě 

Ing. Václav Palička, vedoucí 

odboru strategického rozvoje 

RM_M 28 Úprava rozpočtu Ing. Lukáš Jančálek, vedoucí 

odboru financí a rozpočtu 

RM_M 29 Návrh na prodej přebytečného movitého majetku 

města formou elektronické aukce 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 30 Kácení dřevin na pozemcích ve vlastnictví 

statutárního města Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_M 31 Dohoda o ukončení smlouvy č. 1557/2014/IT  

o poskytování služeb technické podpory 

komplexního integrovaného městského portálu  

k datu 30. 9. 2020 

Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 32 Smlouva o poskytování služeb technické podpory Ing. Mgr. Pavlína Durasová, 

vedoucí odboru projektů IT 

služeb a outsourcingu 

RM_M 33 Hodnotící zpráva o plnění závazků stanovených v 

Dohodě o spolupráci stran v oblasti životního 

prostředí se zaměřením na omezování 

znečišťování ovzduší 

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., 

MBA, vedoucí odboru ochrany 

životního prostředí 

RM_M 34 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na 

rok 2020 

Ing. Břetislav Glumbík, 

vedoucí odboru dopravy 
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Seznam materiálů zvláštní povahy: 

 

Číslo 

Materiálu 

Věc Předkládá 

RM_VZ 1 Provedení opravy venkovního osvětlení v areálu 

odtahového parkoviště Magistrátu města Ostravy 

na ul. Hlubinská, Moravská Ostrava a Přívoz 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 2 Oprava fasády a nátěr vikýřů Archivu města 

Ostravy 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 3 Veřejná zakázka "Odkanalizování lokality Pod 

Kaplí - Nad Kaplí - PD, IČ, AD",                             

poř. č. 126/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 4 Oprava zábradlí nezastřešené části terasy              

v areálu Slezskoostravského hradu 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 5 Renovační a natěračské práce obkladu fasády           

a dřevěného laťování objektu loděnice  

na parc. č. 50/23 v k. ú.Slezská Ostrava 

 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 6 Oprava vnitřní a venkovní kanalizace v objektu 

Slezskoostravského hradu 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

RM_VZ 7 Veřejná zakázka „Obalový materiál  

a jednorázové papírové výrobky 2020“  

poř. č. 114/2020 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 8 Veřejná zakázka "Stavby veřejného osvětlení II. 

(PD+IČ+AD)", poř.č. 098/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 9 Návrh na uzavření dodatku č.2 ke smlouvě 

1106/2020/OI/VZ "Rekonstrukce historické 

budovy bývalých jatek" 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 10 Veřejná zakázka ,,KONCERTNÍ HALA MĚSTA 

OSTRAVY - výběr týmu Správce stavby“ 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

RM_VZ 11 Veřejná zakázka "Propojení Nová Pivovarská - 

Karolina - 2. etapa Univerzitní (PD+AD+IČ)", 

poř. č. 096/2020 

Ing. Jan Šrámek, vedoucí 

odboru investičního 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 
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RM_VZ 12 Veřejná zakázka "Dodávka vodoměrů 2021", 

poř. č. 099/2020 

Ing. Ladislav Rožnai, vedoucí 

odboru majetkového 

Ing. Eva Seborská, vedoucí 

odboru veřejných zakázek 

RM_VZ 13 Sanační a injektážní práce 1. NP v objektu 

Zámecká 10  na parc. č. 458 v k.ú. Moravská 

Ostrava 

Ing. René Bartoš, vedoucí 

odboru hospodářské správy 

 

 

Organizační záležitosti 

  

 

 

 

______________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 

primátor statutárního města Ostravy 

 


